
ZMČ16 – 12.6.2017 

Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

 

 

Seznam interpelací občanů: 

 

1. pan Karel Pouzar – Proč není zveřejněna výroční zpráva školy 2015/2016 ? Kdy a kde bude 

zveřejněna? Interpelace směřována na zřizovatele ZŠ – paní starostka K. J. Čechová odpoví 

písemně.  

2. paní Lenka Danielová – paní ředitelka ukončuje druhý rok funkčního období, nastoupila 

s 3letým konceptem školství, chystá se zřizovatel prověřit jeho plnění? Bude se kontrolovat 

plnění schválené Koncepce školství MČ Praha 21 - 2013 – 2019 ? - interpelace směřována na 

paní starostku K. J. Čechovou – na doplňující otázku: „koncept otevřená škola“ odpoví 

písemně. 

3. paní Vendula Kozelková – Proč nejsou zveřejněné výsledky SCIO reportu/Auditu ? Kdy s ním 

bude veřejnost seznámena? Jaké kroky na základě auditu zřizovatel učiní? – interpelace 

směřována na zastupitelstvo – K. J. Čechovou - ústně odpověděla.  

4. pan Jiří Lameš – Školství – interpelace směřována na K. Čechovou -  1. kam se Vám dle 

Vašeho názoru podařilo za 7 let, co máte v gesci školství, podařilo Újezdské školství 

nasměřovat? 2. Co poradíte rodičům, kteří nemají možnost své dítě přesunout do jiného 

školského zařízení jako vy? – paní starostku K. J. Čechovou - odpoví písemně.  

5. pan Jan Veselý - Zápis RMČ 52/0861/17 – interpelace směrována na pana Roušara - 

odpověděl ústně. 

6. pan Jan Veselý – Zápis RMČ 52/0862/17 – odpověděl ústně.  

 

 

Seznam interpelací zastupitelů: 

 

1. pan Petr Duchek – Jednání KVV – interpelace směřována na paní starostku K. J. Čechovou – 

odpověděla ústně. 

2. paní Zuzana Dastychová – Studie zalesnění – duplicita – interpelace směřována na pana 

místostarostu Roušara – odpověděl ústně. 

3. pan Michael Hartman – Neetické chování představitele ANO 2011 – interpelace směřována 

na pana Zdeňka Růžičku – odpoví písemně.  

4. pan Petr Duchek – Dotace – interpelace směřována na pana Jana Slezáka – odpoví písemně. 

5. pan Michael Hartman – výhrůžky násilím občanům MČ od nominanta  ANO na přední funkce 

– interpelace směřována na pana Marka Čížka, nebo jiného přítomného nejvyššího zástupce 

ANO 2011 v MČ P21 – odpověděl ústně. 

6. pan Petr Duchek – Prameniště - interpelace směřována na pana Hartmana – odpověděl 

ústně. 

7. pan Petr Duchek – Archiv, podklady – interpelace směřována na pana tajemníka – odpověděl 

ústně.  

 

 

 



 

 

Odpovědi na interpelace občanů:  

 

1. Vážený pane Pouzare, děkuji za Vaši interpelaci. Výroční zprávu školy 2015/2016 jsem poptala a na 

webu školy www.zspolesna.cz je již k dispozici. Omlouvám se za nedopatření a přeji vše dobré. Karla 

Jakob Čechová 

 

2. na interpelaci bylo odpovězeno telefonicky. 
 

4. Vážený pane Lameši, k Vaší interpelaci mohu odpovědět, že v prvé řadě se v důsledku našich 

investic během sedmi let, kdy mám školství v gesci, podařilo výrazně zlepšit materiální a prostorové 

podmínky ve všech školských zařízeních naší MČ, tedy jak v Masarykově ZŠ, tak v jednotlivých 

mateřských školách.  

Byla dostavěna přístavba školy, která zásadně přispěla ke komfortu žáků i pedagogických pracovníků, 

ať již po prostorové stránce, nebo po stránce současného moderního vzdělávání. Pozitivním 

příspěvkem je také nová kuchyně a jídelna.  Došlo k zásadní modernizaci vybavení Masarykovy ZŠ, ať 

jde již o nový výkonný server či IT vybavení pro pedagogy a žáky (PC, tablety, množství nových 

interaktivních tabulí, které značnou měrou přispívají k zatraktivnění výuky). V současné době se škola 

účastní výzvy v rámci programu Praha – pól růstu, v němž požádala o finanční prostředky pro 

výstavbu nové jazykové učebny. Také, jak jste zaznamenal, přibyl k přístavbě školy přístřešek na kola. 

U budovy II. stupně, která dosud – jako jediná, přístřešek na kola nemá, dojde k jeho realizaci o 

prázdninách příštího roku, a to spolu s modernizací vstupu do budovy. V současné době probíhá 

aktivita směřující ke zvýšení bezpečnosti žáků školy. Pro snížení provozních nákladů Masarykovy ZŠ 

byla vybudována nová kotelna. 

V mateřských školách taktéž došlo v uplynulých sedmi letech k modernizaci vybavení, úpravě prostor 

a výraznému navýšení kapacity školek. V současné době, díky navýšení kapacity, k předškolnímu 

vzdělávání přijímáme již tříleté děti.  V MŠ Rohožník jsme taktéž vybudovali novou kotelnu, stejná 

akce aktuálně probíhá v MŠ Sedmikráska. Velmi podstatným přínosem je též zřízení detašovaného 

pracoviště při MŠ Sedmikráska, které umožňuje více individualizovaný přístup k malým dětem. 

Rodičům naší MČ tak v důsledku investic a modernizace byla snížena úplata za předškolní vzdělávání. 

Důležitou změnou je vyšší počet asistentů pedagogů, a to nejen na základní škole, ale též ve školkách, 

což umožňuje lepší komunikaci a práci s integrovanými dětmi a zvyšuje celkově kvalitu vzdělávání, 

nejen dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Výrazně se zvýšila kvalifikovanost pedagogického 

sboru, jak v Masarykově ZŠ, tak i v mateřských školách, což příznivě ovlivňuje kvalitu vzdělávání v naší 

MČ. V rámci sledování moderních trendů se také zásadně zvýšila podpora environmetální výchovy, 

výchovy k občanské odpovědnosti a byla posílena role preventivních aktivit, ať již jde o šikanu, užívání 

drog či jiné negativní jevy. 

Co se umístění dětí do jiného školského zařízení týká – možnost přemístit dítě do jiného školského 

zařízení mají všichni rodiče. 

S pozdravem 

Karla Jakob Čechová 

starostka MČ Praha 21 

 

V Praze dne 12. 7. 2017 

http://www.zspolesna.cz/


Odpovědi na interpelace zastupitelů:  

 

3.  Jakkoliv považuji tuto interpelaci za odpoutávání pozornosti od lživých článků pana zastupitele, 
který mě zároveň interpeluje a od dění v naší MČ, samozřejmě na ni odpovím.  Domnívám se však, že 
soukromé invektivy na jednání zastupitelstva nepatří. Předně nechápu, v čem je moje chování 
neetické. Že jsem se ohradil proti lživým článkům, že jsem vzhledem k tomu, že šlo o opakovaný a 
neférový útok na mou osobu, využil standardní příležitosti a panu zastupiteli zavolal, že jsem mu 
sdělil, jakkoliv v té chvíli logicky ovlivněn emocemi, svůj názor, že je třeba vnímat celý náš rozhovor 
v kontextu celku, na pozadí permanentních nepravdivých útoků na mou osobu? Dovolím si také 
odpovědět několika otázkami. Je etické si nahrávat soukromé hovory? Je etické používat ve svých 
článcích evidentně a prokazatelně lživé argumenty proti svým politickým protivníkům? Je efektivní a 
smysluplné pro rozvoj naší MČ věnovat tolik energie podobným debatám, které tu vedeme? 
S přátelským pozdravem 

Zdeněk Růžička 

zastupitel MČ Praha 21 

12.7.2017 

 

 

4.  Dobrý den pane Duchku, Komise je pouze poradním orgánem Rady MČ, o přidělení dotací (grantů) 
nerozhoduje. Já členem komise nejsem. To jak hlasuji na Radě MČ, je mé rozhodnutí. Pokud nejste 
spokojen s činností komise nebo RMČ, máte možnost si podat stížnost na kontrolní výbor.  Jan Slezák, 
místostarosta 

 

 

 

 

 


